
UỶ BAN NHÂN DÂN 

TỈNH LAṆG SƠN 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

Số:          /QĐ-UBND 

 

Lạng Sơn, ngày           tháng  02  năm 2020 

QUYẾT ĐỊNH 

Về việc thông qua chính sách trong đề nghị 

xây dựng nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LẠNG SƠN 

Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19 tháng 6 năm 2015;  

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật ngày 22 tháng 6 năm 

2015; 

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 42/TTr-SNV ngày 

22/01/2020; trên cơ sở ý kiến của thành viên Ủy ban nhân dân tỉnh, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Điều 1. Thống nhất thông qua chính sách trong đề nghị xây dựng Nghị 

quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh, cụ thể như sau: 

1. Tên chính sách: Quy định chính sách hỗ trợ đối với cán bộ, công chức 

cấp xa,̃ người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xa,̃ ở thôn, tổ dân phố dôi dư 

do sắp xếp đơn vi ̣hành chính; sắp xếp, sáp nhâp̣ thôn, tổ dân phố và sắp xếp, cơ 

cấu laị đôị ngũ cán bộ, công chức cấp xã, những người hoạt động không chuyên 

trách ở cấp xã và ở thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh Lạng Sơn. 

2. Nội dung của chính sách: 

2.1. Đối với cán bô,̣ công chức cấp xa ̃

Ngoài hưởng các chính sách tinh giản biên chế, chính sách thôi viêc̣ và các 

chính sách khác theo quy điṇh của Chính phủ, cán bô,̣ công chức cấp xa ̃dôi dư 

đươc̣ hưởng chính sách hỗ trơ ̣môṭ lần bằng 03 tháng lương cơ sở taị thời điểm 

nghỉ thôi viêc̣, nghỉ tinh giản biên chế. 

2.2. Đối với người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xa ̃

Người hoaṭ đôṇg không chuyên trách ở cấp xa ̃dôi dư nghỉ thôi viêc̣ đươc̣ 

hỗ trơ ̣môṭ lần taị thời điểm nghỉ viêc̣, mức hỗ trơ ̣cu ̣thể như sau: 

- Có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở xuống: Hỗ trơ ̣03 tháng theo mức 

phu ̣cấp của chức danh trước khi nghỉ viêc̣, trường hơp̣ kiêm nhiêṃ nhiều chức 

danh thì chỉ tính chức danh có mức phu ̣cấp cao nhất; 

- Từ năm thứ sáu trở đi, cứ đủ 30 tháng công tác đươc̣ hưởng thêm 01 

tháng mức phu ̣cấp hỗ trơ ̣hàng tháng của chức danh trước khi nghỉ viêc̣; 

- Tổng mức hỗ trơ ̣môṭ lần tối đa trước khi thôi viêc̣ không quá 09 tháng 

mức phu ̣cấp hỗ trơ ̣hàng tháng của chức danh taị thời điểm nghỉ viêc̣ cho môṭ 

lần hỗ trơ/̣người; 
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- Thời gian hỗ trơ ̣đươc̣ tính tròn trên nguyên tắc dưới 16 tháng đươc̣ tính 

bằng ½ tháng phu ̣cấp; từ 16 tháng đến dưới 30 tháng tính bằng 01 tháng phu ̣cấp; 

- Thời gian công tác gián đoaṇ không đươc̣ tính là thời gian công tác liên 

tục và không đươc̣ côṇg dồn các giai đoaṇ công tác để tính tổng thời gian công 

tác hưởng trơ ̣cấp. 

2.3. Đối với người hoaṭ động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố 

Người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố dôi dư nghỉ viêc̣ 

do sắp xếp, sáp nhâp̣ thôn, tổ dân phố trên điạ bàn tỉnh đươc̣ hỗ trơ ̣môṭ lần, mức 

hỗ trơ ̣như sau: 

- Có thời gian công tác từ đủ 05 năm trở xuống: Hỗ trơ ̣03 tháng theo mức 

phụ cấp của chức danh trước khi nghỉ viêc̣, trường hợp kiêm nhiêṃ nhiều chức 

danh thì chỉ tính chức danh có mức phu ̣cấp cao nhất; 

- Từ năm thứ sáu trở đi, cứ đủ 30 tháng công tác đươc̣ hưởng thêm 01 

tháng mức phu ̣cấp hỗ trơ ̣hàng tháng của chức danh trước khi nghỉ viêc̣; 

- Tổng mức hỗ trợ tối đa không quá 06 tháng mức phu ̣cấp hỗ trơ ̣của chức 

danh taị thời điểm nghỉ viêc̣ cho môṭ lần hỗ trơ/̣người; 

- Thời gian hỗ trợ được tính tròn trên nguyên tắc dưới 16 tháng đươc̣ tính 

bằng ½ tháng phu ̣cấp; từ 16 tháng đến dưới 30 tháng tính bằng 01 tháng phu ̣cấp; 

- Thời gian công tác gián đoaṇ không được tính là thời gian công tác liên 

tuc̣ và không đươc̣ côṇg dồn các giai đoaṇ công tác để tính tổng thời gian công 

tác hưởng trơ ̣cấp; 

- Trong trường hợp nếu tổng mức kinh phí hỗ trơ/̣người/lần hưởng thấp hơn 

mức lương cơ sở/tháng, đươc̣ hưởng mức hỗ trơ ̣tối thiểu tương đương 01 tháng 

lương cơ sở theo quy điṇh của Chính phủ tại thời điểm nghỉ thôi viêc̣ cho môṭ 

lần hỗ trơ/̣người. 

3. Nguồn kinh phí thực hiện: do ngân sách điạ phương chi trả. 

Điều 2. Quyết định này làm cơ sở để Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồng 

nhân dân tỉnh xây dựng Nghị quyết theo quy định. 

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thủ 

trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./. 

Nơi nhận: 
- Như Điều 3; 

- TT. HĐND tỉnh; 

- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh; 

- Các Sở: Tư pháp 

- PCVP UBND tỉnh; 

các phòng: TH, NC, TT THCB; 

- Lưu: VT, NC(HXĐ). 

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN 

CHỦ TIC̣H 

  

 

 

 

 

 

Phaṃ Ngọc Thưởng 
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